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Plats: Hos Lennermark, Tjädervägen 

Närvarande:  
Staffan Lennermark, Martin Henriksson, Monica Lingebrand, Mats Röjgård, Mats Sandström, 
Urban Rickne 

Dagordning:  

1. Öppnande av mötet, godkännande av dagordning 

2. Genomgång av föregående protokoll 

3. Kontakter med Nodra 

4. Medlemsförslag om badanläggningen 

5. Ekonomisk rapport 

6. Övriga frågor; stämman, arvoden etc 

7. Nästa styrelsemöte 

8. Avslutning  

 

 §1 MÖTETS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 
Ordföranden Staffan Lennermark förklarade mötet öppnat. Den föreslagna 
dagordningen fastställdes. 

 

§2 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Mats Röjgård refererade föregående protokoll, vilket var konstituerande möte för 
styrelsen. 
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§3 KONTAKTER MED NODRA 

Inkomna e-brev och telefon med Nodra repeterades. Vid kontakt före sommaren 
2021 efterfrågade Staffan ett skriftligt besked, eventuellt ett beslut, eftersom Nodras 
representant antydde att ett sådant tagits. 2021-09-01 skrev Nodra att de sökte efter 
beslut. 2021-09-28 telefonsamtal till Staffan, inget beslut ännu.  

Styrelsen överenskom att sända brev till Nodras styresle där eventuellt beslut 
efterfrågas.  

 

§4 MEDELMSFÖRSLAG ANGÅENDE BADANLÄGGNINGEN 

 Styrelsen har fått förslag om arbeten för att förbättra bl.a. brygga och trall på stranden. 
Styrelsen avvaktar beslut från Nodra före några ekonomiska åtaganden görs angående 
stranden. Föreslagna arbeten får vänta.  

 

§5 EKONOMISK RAPPORT 

 Föreningen har på banken idag 402.835 kr.   

 

§6 ÖVRIGA FRÅGOR INKL ÅRSSTÄMMAN 

 Årsstämma 2022 ska hållas i mars. Det behövs en lokal för att vara inomhus. 
Styrelsen förbereder stämma på senare möte. 

 Arvoden; en ersättning för att vara biträdande kassör föreslås till årsmötet. Den 
biträdande kassören sköter mätvärden, fakturering etc. För den funktionen bör 
samma ersättning utgå som till kassören. I sammanhanget ska noteras att Monica har 
tagit hem arbete vilket tidigare köpts in för att göra bokslut. Där har alltså skett en 
utökning av de ekonomi arbeten som görs av föreningens egna funktionärer. 

 Urban har sammanställt faktureringsrutiner. Även verktyg för smidigare hantering 
har utvecklats.  
Tillsvidare tillämpas normalt inte påminnelseavgift då det innebär extra arbete. Urban 
avser att bifoga faktureringsrutinerna ut till medlemmarna i samband med 
fakturautskick.  

 Fråga om dagvatten restes. Föreningen har inget ansvar för dagvatten, men påminner 
om att dagvatten inte får kopplas till avloppet.  

 Elavtalet löper ut. Styrelsen beslutar fortsätta med rörligt pris.  
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§7 NÄSTA STYRELSEMÖTE 

 Hos Martin i 2022-01-10 kl 19. 

 

§8 AVSLUTNING 

 Staffan slutade mötet. 

 

 

 
 

 

Sekreterare:    Justeras: 

 

………………………………. …....................................... 

Mats Röjgård   Staffan Lennermark 


